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Abstract. The fate of local communities and rural areas in Europe depended on the transformations of 
political regimes, people’s ability to develop agricultural resources and economic influence on the de-
velopment of markets for manufactured goods and agricultural products in rural areas.  
Lithuania, like many other countries, has undergone profound transformations. The country’s rural 
areas reflect how local communities adapted themselves to the necessary changes. At the heart of these 
changes lies the Žagarė cherry which used to be a fruit of luxury in the 18th century Russian Empire; 
whereas during the Soviet era it became a supplement to the villagers and town-dwellers diet. Our 
main aim is to understand how nowadays the Žagarė cherry is a symbolic terroir product of a local 
community which seeks to reshape a local development strategy based on the recaptured past. The 
Žagarė cherry both rooted in its natural soil and crossed by the history of the district between Joniškis 
and Žagarė, in its history has known a real reformulation of its territorial inscription. Thanks to local 
community investment in local development projects, the cherry has become the object of an identity 
shaped by the cherry festival, a widely recognized cultural and heritage event. The Žagarė cherry has 
become a territorial resource activated by the local community thanks to a metamorphosis of the re-
source in a local context. 

References 12. Figs 2. Table. 1. In Lithuanian, summary in English. 

Keywords: Rural development, quality product, territorial resource, identity reconstruction, Žagarė 
cherry, Lithuania. 

 

Įvadas 

Nuo XX a. 10 dešimtmečio Vakarų Europoje keičiasi kaimiškų teritorijų plėtros koncep-
cija. Nuo žemės ūkio plėtros, kuri skatino agrarinių struktūrų modernizaciją, gamybos specia-
lizaciją ir produktyvumo didinimą (produktyvistinio žemės ūkio modelio skatinimas) perei-
nama prie integruoto, daugiafunkcio ir darnaus kaimo teritorinio vystymo (Europos Komisi-
ja, 1996). Naujoji politika iš esmės keičia teritorijų plėtros koncepciją ir įgyvendinimo praktiką: 
nuo centralizuoto egzogeninio modelio pereinama prie decentralizuoto ir endogeninio mode-
lio, kai remiamasi vietinėmis iniciatyvomis ir resursais bei naujomis valdymo formomis.  

Teritorijos vystymosi pagrindas yra jos resursų panaudojimas vietovės plėtrai. Terito-
rinis resursas dažnai yra neatsiejamas nuo tam tikros vietovės istorijos ir vietos bendruome-
nės kolektyvinės atminties. Panaudojant kai kuriuos teritorinius resursus vietos bendruomenė 
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kuria arba atkuria savo vietovės, regiono teritorinį identitetą, kuris ateityje gali prisidėti prie 
socioekonominės, kultūrinės arba rekreacinės plėtros. 

Teritorinės plėtros politika, kuri remiasi vietos iniciatyvomis ir resursais, jau pradeda-
ma taikyti ir naujose ES šalyse narėse. Vienas iš tyrimo tikslų yra išanalizuoti, kaip Lietuvos 
socialiniai ir ekonominiai vietos subjektai priima europinį teritorijų vystymo modelį, kuris 
buvo sukurtas kitame politiniame ir ekonominiame kontekste ir šiuo metu taikomas teritori-
jose, kurių istorija, valdymas ir institucinė sistema skiriasi. Sovietiniais metais kolektyvinis 
žemės ūkio modelis, kuris funkcionavo planinės administracinės ekonomikos aplinkoje ir 
rėmėsi žemės bei gamybos priemonių suvisuomeninimu ir samdomu darbu stambiuose ko-
lektyviniuose ūkiuose, neskatino vietos gyventojų iniciatyvų ir mažai dėmesio skyrė teritori-
nei įvairovei. Tuo metu visose šalies agrarinėse teritorijose pasėlių struktūra buvo homogeni-
nė: kolektyviniuose ūkiuose buvo auginamos pašarinės ir grūdinės kultūros, skirtos pieninės 
galvininkystės ir kiaulininkystės vystymui. Nuo 1990  m. pasėlių struktūra keičiasi atsižvel-
giant į rinkos poreikį, valstybės subsidijas ir ieškant geriausio atitikimo tarp gamtinių bei 
socialinių sąlygų (Mačiulytė, 2006).  

Dešimt metų po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos kaimo plėtros politika buvo 
orientuota į žemės ūkio gamybą, nepaisant didelių socialinių, ekonominių ir ekologinių kai-
mo problemų. Nauja kaimo vystymo koncepcija, siekiant daugiafunkcinio kaimo vystymo, 
atsirado tik Lietuvai pradėjus derybas dėl stojimo į ES. Nuo 2001 m. specialioji prieš įstojimo 
į ES žemės ūkio ir kaimo plėtros programa SAPARD numatė priemones, kurios neapsiribojo 
tik žemės ūkio gamybinio sektoriaus vystymu. Lietuvai įstojus į ES, Bendrijos iniciatyva 
LEADER+ tapo viena iš pagrindinių kaimo lokalinio vystymo finansinių priemonių, kuri 
sustiprino bendruomeninių organizacijų (kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kt.), 
įgyvendinančių naują kaimo teritorijų vystymosi politiką, kūrimąsi1. 

Išskirtinis dėmesys naujoje kaimo plėtros koncepcijoje yra skiriamas vietos plėtros mo-
deliui, kuris remiasi vietos resursais ir iniciatyvomis „iš apačios į viršų“ (angl. bottom-up). 
Vietos plėtros modelis, kaip sudėtinė viešosios politikos dalis, atsirado Vakarų Europoje, nes 
nuo 7 dešimtmečio iškilo būtinybė kaimo plėtros problemas spręsti lokaliai. Tai kolektyvinis 
veiksmas, kuris atsiranda dėl vietos subjektų bendradarbiavimo vykdant integruotus ekono-
minius, aplinkos ir socialinius projektus. Proceso metu vietos bendruomenė nusistato savo 
prioritetus, priklausomai nuo gyventojų poreikių bei galimybių pasirenka veiklas ir numato 
įgyvendinimo resursus. Vietos bendruomenė turi sprendimų priėmimo teisę, nes lokalinės 
plėtros procese pirmumas teikiamas vietos gyventojams, socialiniams tinklams, o ne institu-
cijoms ir infrastruktūrai. Teritorinis lokalinis projektas yra vaizduotės, paremtos tam tikra 
jau egzistuojančia realybe, ir ateities iššūkio rezultatas. Pradžioje projektas gali atrodyti uto-
pinis, tačiau būti varomąja jėga ateityje. Projekto kūrimo procese vietos veikėjai ieško ir anali-
zuoja pamirštus arba neatrastus materialius ar nematerialius resursus. Teritoriniai resursai, 

 
1 LEADER – tai viena iš keturių ES iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus 
ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė 
padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus 
darbuotojų bendradarbiavimą. Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Économie Rurale“ (veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų 
raidžių santrauka. Pagrindinis LEADER programos tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, 
gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas, pasitelkus vietos gyventojus, 
kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius. 
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tokie kaip kultūrinis paveldas, vietos produktai, dažnai yra vietos projektų varomoji jėga, 
kuri ne tik užtikrina teritorijos kultūrinę ir ekonominę plėtrą, bet gali skatinti ir teritorinio 
identiteto atgimimą. Tyrimas parodė, kad tai yra Žagarės vyšnios atvejis. Straipsnyje siekia-
ma išanalizuoti žagarvyšnės, kaip teritorinio resurso, raidą, nustatyti veiksnius, lėmusius šio 
specifinio resurso susiformavimą, ir įvertinti produkto reikšmę lokalinei plėtrai ir vietos 
identiteto formavimui.  

Tyrime buvo naudota archyvinė medžiaga, informacijos rinkimui taikyti atviri ir pu-
siau atviri interviu su Žagarės regioninio parko darbuotojais, kaimo bendruomenių lyde-
riais, ūkininkais, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės administracija2.  

Žagarės vyšnios istorija 

Nuo XVIII a. Žagarės miestelis ir jo apylinkės garsėja vyšniomis, kurias iš Italijos atve-
žė pirkliai, vykę į didįjį Rygos turgų. Mežuotnės rūmų savininkai Lyvenai mėgo gardžiąsias 
Italijos vyšnias, iš kurių išbarstytų kauliukų apylinkėse išaugo gražūs baltažiedžiai medeliai, 
juos Žagarės gyventojai ir pasisodino prie savo namų. Šiaulių ekonomijos instrukcijoje mini-
mos prievolės žagariškiams savo sklype pasisodinti vyšnią, taigi XVIII a. vyšnaitės pradėtos 
auginti kiekvienoje sodyboje. XX a. pradžioje Žagarės vyšnių prekybinė erdvė labai išplito: 
ūkininkai vyšnias parduodavo ne tik Joniškyje, Šiauliuose, Kaune, Klaipėdoje, bet ir Rygoje, 
Mintaujoje, Sankt Peterburge. Rygoje iš žagarvyšnių buvo gaminamas likeris, o Anykščiuose – 
vynas, kuris buvo pristatytas pasaulinėje Paryžiaus parodoje (Vaitkienė, 1998). Galbūt gausi 
miestelio žydų bendruomenė (1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, 41 proc. Žagarės 
gyventojų buvo žydai) taip pat prisidėjo prie žagarvyšnių prekybos erdvės išplitimo Rytų 
Europoje (Lietuvos gyventojai, 1923).  

Žagarės apylinkėse vyšnia gerai prigijo dėl išskirtinių dirvožemio uolienų. Nuosėdi-
nių uolienų paviršius, esantis po morenine danga, čia sudarytas iš viršutinio devono uolienų, 
kurias sudaro dolomitas, smiltainis ir molis. Moreninė danga virš jų yra vos kelių (tik vieto-
mis keliolikos) metrų, o kai kur dolomitai matomi paviršiuje (Kudaba, 1998). Tokios pedolo-
ginės sąlygos yra labai panašios kaip ir vyšnios gimtinėje Italijoje. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kaimas patyrė didelius politinius, ekonominius ir 
socialinius pokyčius. Tarpukariu formuotas šeimyninis žemės ūkio modelis brutaliai pakeis-
tas antagonistiniu kolektyviniu žemės ūkio modeliu. Sovietiniais metais žagarvyšnės buvo 
auginamos Žagarės sodininkystės tarybiniame ūkyje, kuris buvo įsteigtas 1958 m. Stungių 
kaime, vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1958 m. kovo 10 d. potvarkiu Nr. 208-p 
ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1958 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 186. Tuo metu kolek-
tyvinis ūkis buvo pavadintas Žagarės kaulavaisių ir žolių sėklininkystės medelynu, kuriame 
dirbo 202 darbuotojai ir 81 sezoninis darbuotojas. 1962 m. medelyno pavadinimas sutrum-
pintas pavadinant ūkį Žagarės vaismedžių medelynu, o nuo 1965 m. birželio 1 d. medelynas 
priklausė LTSR žemės ūkio ministerijos respublikiniam sodininkystės trestui. 

Medelyną sudarė trys teritoriniai gamybiniai skyriai (Stungių, Gražaičių ir Žadeikių), 
kurie dirbo 2189 ha žemės. Pagrindinė specializacija buvo sodininkystė, nors sodai sudarė 

 
2 Straipsnio autoriai labai dėkoja Žagarės regioninio parko darbuotojams ir vietos bendruomenei už nuoširdų bend-
radarbiavimą ir tyrimui atlikti skirtą laiką. 
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tik 9 proc., arba 205 ha, visos dirbamos žemės. Kolektyvinis ūkis parduodavo vaismedžių-
kaulavaisių sodinukus, vaisius, medų. Tačiau pagrindinis įmonės pajamų šaltinis buvo lau-
kininkystės ir gyvulininkystės produkcija, kuri sudarė net 80 proc. ūkio metinių pajamų. 
Pavyzdžiui, 1971 m. medelynas pardavė 150 t grūdų, 734 t vaisių, 798 t pieno, 222 t mėsos ir 
1,2 t medaus. Ypač sėkmingai ūkis vystė bitininkystę. 1976 m. vėl pakeistas ūkio pavadini-
mas ir medelynas pavadintas Žagarės sodininkystės tarybiniu ūkiu. Sovietiniais metais 
Žagarės tarybinis ūkis buvo pagrindinis vaismedžių-kaulavaisių sodinukų, vaisių ir medaus 
tiekėjas regione.  

 
1 pav. Žagarės sodininkystės tarybinis ūkis 
Fig. 1. The sovkhoz of the fruit trees of Žagarė 

Laikui bėgant tarybinio ūkio dirbamos žemės plotas ir pagamintos produkcijos kiekis 
pamažu augo. Nepriklausomybės išvakarėse tarybinio ūkio žemės ūkio naudmenos sudarė 
3531 ha žemės, iš kurios 233 ha buvo obuolių ir kriaušių sodai, 22 ha – uogynai (1 pav.). 
Sovietmečiu augo ir vyšnių sodai: 1958 m. jie sudarė tik 2 ha žemės, o dekolektyvizacijos 
išvakarėse vyšnynai užėmė 83 ha žemės (1 lentelė). 1989  m. ūkis valstybei pardavė 9000 cnt 
vaisių ir uogų, 4800 cnt grūdų, 3210 vienetų galvijų, iš kurių 2380 kiaulių, 32 800 cnt pieno, 
kurio net 77 proc. buvo supirkta iš gyventojų pagalbinių ūkių, ir 6 cnt medaus (Šiaulių vals-
tybinis archyvas...). 
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1 lentelė. Pasėlių struktūra Žagarės sodininkystės tarybiniame ūkyje (ha, 1989 m.) 
Table 1. Land use in Žagarė Horticultural Soviet Farm in 1989 

Pasėliai, iš kurių / Agricultural land (in hectares), of which 3531 
Grūdinės kultūros / Cereals 1040 
Pašarinės kultūros / Fodder crops 1278 
Bulvės ir daržovės / Potatoes and vegetables 3 
Obuolių ir kriaušių sodai / Apple and pear trees 233 
Vyšnių sodai / Cherry trees 83 
Uogynai / Berries 22 

Šaltinis: Šiaulių valstybinis archyvas, Fondas 767, Lietuvos TSR vaisių ir dar-
žovių ministerija Žagarės sodininkystės tarybinis ūkis, apyrašas Nr. 1. 

Nuo 1990 m. Lietuva, kaip ir kitos Vidurio Europos valstybės, pradėjo ekonomines ir 
socialines reformas, kuriomis buvo siekiama pereiti iš planinės į rinkos ekonomiką. Žemės 
ūkyje šis perėjimas pasireiškė kaip dekolektyvizacijos procesas3. Dekolektyvizuojant žemės 
ūkį, buvo vykdoma struktūrinė reforma, kurios tikslas – įtvirtinti privačią žemės ir gamybos 
priemonių nuosavybę ir sukurti gamybos formas, galinčias funkcionuoti rinkos sąlygomis 
(Mačiulytė, 2001). 1992 m. liepos 1 d. Žagarės tarybinio ūkio pagrindu įkurtos trys žemės 
ūkio bendrovės (Stungių, Vilkijos ir Vingrio), kurios, kaip ir daugelis šių naujų agrarinių 
struktūrų, dėl vidaus socialinių konfliktų, žemės stokos 1997 m. buvo likviduotos. Dekolek-
tyvizacija sudavė skaudų smūgį ir vyšnių auginimui: sodų žemės buvo grąžintos buvusiems 
savininkams arba jų palikuonims, kurių dauguma atsisakė sodininkystės. Šiuo metu vyšnios 
uogoms auginamos tik gyventojų soduose. Aukštos grūdų kainos, augalininkystei palankūs 
dirvožemiai ir stambių ūkių žemėnauda yra palanki grūdinėms kultūroms auginti regione. 
Tik keli ūkininkų ūkiai puoselėja senąją tradiciją ir augina vyšnių sodinukus prekybai. 

Potencialaus resurso kismas: Žagarės vyšnių festivalis 

Vyšnios jau nuo seno yra Žagarės ir jos apylinkių teritorinio identiteto simbolis, apdai-
nuotas vietos tautosakoje, minimas poezijoje. Po nepriklausomybės atkūrimo vietos bend-
ruomenė ėmėsi iniciatyvų atgaivinti ir puoselėti savo senąsias tradicijas, pamirštas sovietme-
čiu. Žagarės vyšnių festivalis, rengiamas derliaus nuėmimo proga, tapo pagrindiniu veiks-
niu, kai garsinamas vyšnios vardas, puoselėjamos senosios miestelio ir krašto tradicijos, stip-
rinami bendruomeniniai ryšiai. Festivalio idėja kilo britei, savanoriavusiai Žagarės regioni-
niame parke. 2005 m. subūrusi aktyviausius vietos gyventojus kūrybinga ir aktyvi mergina 
suorganizavo pirmąjį Žagarės vyšnių festivalį. Renginio organizavimo iniciatyvą vėliau per-
ėmė Žagarės regioninio parko direkcija, kuriai aktyviai talkina vietos bendruomenė. Festiva-
lio metu veikia vietinės tautodailininkės organizuojamas „Kaliausių fabrikėlis“, vyksta patie-
kalų iš vyšnių degustacija, įvairios parodos, koncertai, konkursai ir kiti kultūriniai renginiai, 
kuriais siekiama ne tik garsinti žagarvyšnę, bet ir atgaivinti senąsias Šiaurės Lietuvos krašto 
tradicijas. Renginys yra svarbus socialinis reiškinys vietos bendruomenei, metai iš metų stip-
rinantis gyventojų socialinius ryšius. Festivalio dienomis organizuojami šeimos ir draugų 
susitikimai; festivalis suburia įžymius kraštiečius ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio, skatina 

 
3 „Dekolektyvizacija“ turi būti suprantama kaip procesas, turintis įtakos trims pagrindiniams žemės ūkio gamybos 
faktoriams – žemei, kapitalui ir darbui – ir vykstantis radikaliame socialinių ir ekonominių reformų kontekste. 
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vietos bendruomenės bendradarbiavimą su Latvijos gyventojais. Į tradicinę vyšnių festivalio 
mugę atvyksta daugiau nei 600 prekiautojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninės Latvijos. 
Vietos gyventojams festivalis neša ir ekonominę naudą: „Vyšnių turguje“ kaimo bendruome-
nės, amatininkai ir ūkininkai parduoda produktus, pagamintus iš vyšnių, amatinius dirbi-
nius, vietinius maisto produktus. Žagarės vyšnių festivalis tapo vienu žinomiausių ne tik 
regiono, bet ir Lietuvos vasaros renginių kaimiškose vietovėse. Kasmet jis pritraukia vis dau-
giau lankytojų ne tik iš Šiaulių regiono ir Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių. Nuo 2005 m. iki 
2016 m. lankytojų skaičius išaugo nuo 5 iki 45 tūkstančių žmonių. Žagarvyšnė, kaip teritori-
nis simbolis, yra puoselėjama ne tik festivalio, trunkančio keturias dienas, metu. Aktyvios 
regioninio parko darbuotojos Vidos Paulauskienės ir miestelio gimnazistų pagalbos dėka ža-
garvyšnės auginimas, uogos nauda sveikatai, atspindys poezijoje ir tautosakoje, receptai, 
festivalio istorija aprašyti gausiai iliustruotoje knygoje „Nuo Žagarės vyšnių iki festivalių“ 
(Paulauskienė, 2019). Mažosios architektūros elementai ir vyšnių sodas, pradėtas sodinti 
2011 m. ir jau užimantis beveik 2 ha Švėtės upės pakrantės, yra pirmi vietos bendruomenės 
bendro projekto sukurti ilgalaikiai materialūs ženklai teritorijoje.  

Vietos veikėjų sinergija leido aktyvuoti ir kitus potencialius resursus. Žagarės vyšnių 
festivalio sėkmė skatina turizmo plėtrai naudoti turtingą gamtinį ir istorinį vietos potencialą: 
miestelyje įsteigtas Žagarės urbanistinis draustinis, renovuota Žagarės dvaro sodyba su par-
ku, miesto aikštė, sutvarkyta rekreacinė zona prie Žvilgaičių piliakalnio ir ozo. Mažo mieste-
lio vietos bendruomenės pastangos buvo įvertintos 2015 m. paskelbiant Žagarę Lietuvos kul-
tūros sostine, kurią aplankė daugiau nei 200 tūkstančių turistų iš Lietuvos ir užsienio. 

Regioninis parkas kartu su vietos bendruomene, kurios nariai savanorišku darbu, 
naujomis idėjomis puoselėja savo krašto identitetą, yra pagrindinė institucija, skatinanti savo 
teritorijos vystymąsi. Periferinis Lietuvos miestelis ilgą laiką nesulaukė rajono savivaldybės 
paramos. Vietos valdžios abejingumas mažoms teritorinėms bendruomenėms yra tik vienas 
iš pavyzdžių, iliustruojančių silpną vietos savivaldą Lietuvoje. Žagariečių bendruomenė ak-
tyviai ieško finansinių galimybių įgyvendinti savo vietos projektus, kaip ir daugelis Lietuvos 
kaimiškų vietovių, aktyviai dalyvauja LEADER programoje. Joniškio rajono partnerystės vie-
tos veiklos grupė, vykdanti LEADER programą, finansiškai remia Žagarės vyšnių festivalį. 
Festivalio metu užsimezgę ryšiai su kaimyninės Latvijos vietos bendruomenėmis išaugo į 
bendrus projektus, finansuojamus INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo 
per sieną programos. 

Žagarės vyšnios kelias: paveldėto resurso virsmas teritoriniu resursu 

Teritoriniai resursai vaidina svarbų vaidmenį lokalinėje ir regioninėje plėtroje. Geogra-
fijoje teritorinis resursas, arba išteklius, yra suprantamas kaip priemonė, kurią žmogus arba 
žmonių grupės, turinčios tam tikrų ketinimų, naudoja savo veikloje. Teoriškai teritorinio re-
surso sąvoką apibūdina keturios pagrindinės charakteristikos. Teritorinis resursas gali būti 
materialus (fauna, flora, materialus kultūros paveldas ir kt.) ir nematerialus (vietos istorija, ne-
materialus kultūros paveldas, legendos ir kt.). Jis turi erdvinę geografinę lokalizaciją. Terito-
rinis resursas, kuris gali būti privačios ir viešosios nuosavybės, yra prekė arba paslauga. Be to, 
jis yra natūralus arba sukurtas žmogaus. Todėl sudėtinga apibūdinti ir įvertinti jo panaudoji-
mą dėl minėtų bruožų kompleksiškumo bei jų tarpusavio sąveikos (Crevoisier, Kebir, 2004).  
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Teritorinis resursas yra tai, kas atsiranda dėka žmogaus arba vietos bendruomenės 
tikslinės veiklos. Pradinės būsenos resursas gali materialiai neegzistuoti arba būti tik galimy-
bė, kurios vietos veikėjai kaip potencialaus resurso dar neidentifikavo ir nepanaudojo savo 
planams. Tai yra, kad resursas iš potencialaus taptų teritoriniu resursu, yra būtina žmogaus 
arba bendruomenės tikslinga veikla, kuri išteklį paverstų aktyviu savo planams įgyvendinti 
(Campagne, Pecqueur, 2014). Be to, nagrinėjant teritorinio resurso panaudojimą ar apsaugą, 
svarbu yra įvertinti ir istorinį aspektą (Dedeire, 2018). Resurso transformacijos kelią gerai 
iliustruoja Ardèšo kaštono pavyzdys. 8 dešimtmetyje kaštonais, kurie iki tol buvo vadinami 
„varguolių bulvėmis“, susidomėjo vietos gyventojai, ieškoję būdų produktą panaudoti savo 
regiono kultūrinei plėtrai. Organizuojant regionines šventes, puoselėjančias gastronomines 
kaštono tradicijas, kaštonas iš skurdo simbolio tapo vietos bendruomenę vienijančiu atgimi-
mo elementu. 10 dešimtmetyje kaštonų augintojai ir vietos gyventojai susirūpino savo kai-
miškų teritorijų gamtos apsauga ir remiami vietos savivaldos institucijų siekė išskirtinio 
gamtiškai jautrios kalnuotos teritorijos apsaugos statuso. 2001 m. buvo įkurtas Ardèšo kalnų 
regioninis parkas, o 2006 m. Ardèšo kaštonams suteikta saugomos kilmės vietos nuoroda. 
Vietos bendruomenė paprastą maisto produktą pavertė teritoriniu resursu, darančiu didelę 
įtaką regiono turistiniam, kultūriniam bei ekonominiam gyvenimui. 

 
2 pav. Teritorinio resurso raida Žagarės vyšnios pavyzdžiu 
Fig. 2. Development of territorial resource on the example of Žagarė cherry (1 - The Žagarė cherry in the 18th 
century: a resource of agriculture and nutrition; 2 - The Žagarė cherry in the Soviet period: a resource of fruit;  
3 - The Žagarė cherry in the tenth decade of the 20th century: a resource of culture and identity; 4 - The Žagarė 
cherry in the first decade of the 21st century: a territorial resource; 5 - The Žagarė cherry: a product of protected 
geographical indication; 6 - The Žagarė cherry: an agricultural and food product)  
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Žagarės vyšnios tyrime mes matome tam tikrą skaičių teritorinių resursų, kurie sutel-
kia vietos bendruomenę naujai plėtros perspektyvai. Teritorijos tyrimuose yra išskiriami po-
tencialūs ir aktyvuoti teritoriniai resursai (Campagne, Pecqueur, 2014). Žagarės vyšnios atve-
ju paslėptas, potencialus resursas yra arti paviršiaus slūgsantys dolomitai, kurie dėl vyšnių 
festivalio tapo matomu, pagrindiniu teritoriniu resursu. Mokslininkai šį procesą įvardija re-
surso metamorfoze, kurią dažniausiai lemia vietos gyventojų siekiai panaudoti teritorinį re-
sursą vietos plėtrai. Resurso metamorfozę lemia vietos veikėjų žinios, kompetencijos ir vieto-
vės sąlygų žinojimas. 

Žagarės istorijoje galima išskirti keturis plėtros etapus (2 pav.). XVIII a. Žagarės vyš-
nios geografinė erdvė apėmė ne tik auginimo arealą (gamtinį dolomitų baseiną), bet ir kai-
myninę Latvijos teritoriją bei kitus Rusijos imperijos regionus, kuriuose buvo žinoma žagar-
vyšnė ir jos produktai. Sovietiniais metais šios vyšnios tapo trivialus žemės ūkio produktas, 
auginamas Žagarės sodininkystės tarybiniame ūkyje ir miestelio bei jo apylinkių gyventojų 
sodeliuose. Kolektyvinis pramoniniais gamybos principais grindžiamas žemės ūkio modelis 
sunaikino šalies vietovių ir regionų žemės ūkio produktų auginimo, maisto produktų gami-
nimo teritorinę įvairovę. Maisto produktų trūkumas skatino įmones gaminti būtiniausią, ma-
žos pridėtinės vertės produkciją, o vietinis kulinarinis paveldas atsispindėdavo tik kai kurių 
produktų, gaminamų toli nuo geografinės vietovės ir naudojant naujas pramonines techno-
logijas, etiketėse (pvz., „Žagarės“ likeris, „Dainavos“ trauktinė ir pan.)  

Tik po nepriklausomybės atkūrimo Žagarės vyšnios tapo vietos identiteto ir kultūros 
teritoriniu resursu. Vietos bendruomenė ir aktyvūs regioninio parko darbuotojai atgaivino 
ir toliau puoselėja žagarvyšnės istorinę praeitį, ieško naujų būdų garsinant savo krašto vyš-
nios vardą. Ji yra vietos bendruomenės identiteto pagrindas, atsispindintis vietos kraštovaiz-
dyje, o dėl gausiai lankomo Žagarės vyšnių festivalio ši periferinė Lietuvos teritorija yra 
žinoma visoje šalyje. Dabartinis laikotarpis žymi lūžio tašką žagarvyšnės istorijoje. Vietos 
bendruomenės iniciatyvos (festivalis, sodinukų auginimas, vyšnios gyventojų soduose, pro-
duktų iš vyšnių gaminimas) pavertė žagarvyšnę teritoriniu resursu, kurį vietos veikėjai sie-
kia panaudoti lokalinėje plėtroje.  

Geologinis teritorijos pagrindas yra palankus vyšnioms auginti, tačiau vien gamtinių 
sąlygų neužtenka panaudojant šį regioninį produktą kaimo plėtrai. Vietos bendruomenė, 
ypač ūkininkai, dar neįvertino šio produkto gamybos plėtros potencialo. Viešojoje erdvėje 
Žagarės vyšnia yra gerai žinoma, tačiau šis produktas dar mažai prisideda prie žemės ūkio 
ir teritorinės plėtros, išskyrus tik trumpą turistinį ir kultūrinį periodą festivalio metu. Šiuo 
metu regioninis parkas, talkinamas vietos bendruomenės, yra pagrindinis vietos veikėjas, 
naudojantis šį produktą teritorijos plėtrai. 

Žagarė ir jos apylinkės turi dar ne visai išnaudotą teritorinį resursą, kuris galėtų atei-
tyje skatinti vietos ūkininkus ir bendruomenę siekti vyšnios europinės sertifikacijos, pavyz-
džiui, šiam produktui suteikiant saugomą geografinę nuorodą4. Žemdirbių skatinimas au-
ginti šią produkciją sukurtų sinergiją tarp vietos bendruomenės, siekiančios sukurti stiprų 

 
4 Saugoma geografinė nuoroda yra ES regioninių produktų apsaugos ženklas, Europos Komisijos suteikiamas žemės 
ūkio ir maisto produktams, turintiems ryšį su konkrečia geografine vietove, kurios išskirtinės sąlygos (gamtinės, 
istorinės ir kt.) lemia produkto kokybę ir reputaciją. Svarbu, kad vienas iš šio produkto gamybos etapų turi vykti 
toje vietovėje.  
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vietos identitetą, ir ūkininkų, ieškančių papildomų pajamų. Tai yra didžiausias šios išskirti-
nės teritorijos, turinčios didžiulį gamtinį ir kultūrinį potencialą, iššūkis. 

Apibendrinimas 

Po nepriklausomybės atkūrimo pasikeitęs politinis ir socialinis kontekstas skatino vie-
tos veikėjus atkurti bendruomeninius ryšius, atsigręžti į praeitį ir ieškoti naujų būdų puoselė-
ti sovietmečiu pamirštas vietos tradicijas ir atkurti teritorinį identitetą. Per pirmą nepriklau-
somybės dešimtmetį Lietuvos kaimas išgyveno dideles ekonomines ir socialines problemas. 
Sovietiniais metais dėl ūkių teikiamų gausių nemokamų paslaugų išnyko kaimo gyventojų so-
lidarumas ir tradiciniai, kaimynyste paremti, bendruomeniniai ryšiai. Kolektyvinių ūkių, ku-
rie buvo ne tik teritorinė žemės ūkio produktų gamybos struktūra ir kaimo gyventojų darbo 
vieta, bet ir vietos bendruomenės gyvenimo erdvė, kurioje reiškėsi jos socialiniai ryšiai, išny-
kimas išardė pusę amžiaus kurtus socialinius ryšius ir sukrėtė vietos bendruomenės gyvenimą. 

ES kaimo politika skatina ir finansiškai remia vietos bendruomenių iniciatyvas, kurios 
gerina gyvenimo kokybę kaime, tausoja aplinką, sprendžia socialines problemas ir stiprina 
bendruomeninius ryšius. Vidurio Europos kaimas mokosi įvaldyti ir savo veikloje pritaikyti 
naujus jiems pasiūlytus finansinius instrumentus. Šiame sudėtingame vietos bendruomenių 
mokymosi kelyje yra būtina centrinės valdžios ir savivaldos institucijų pagalba, kurios Lietu-
voje ypač pasigendama. Žagarės vyšnia, unikalus regioninis maisto produktas ir vietos bend-
ruomenės aktyvuotas teritorinis resursas, nesulaukė nei Žemės ūkio ministerijos struktūrų, 
nei Joniškio rajono savivaldybės dėmesio ir realios pagalbos naudojant šį resursą tolesnei 
teritorinei plėtrai. Šalies teritorinė administracinė sąranga ir mažas decentralizacijos lygis5 
varžo vietos demokratiją ir riboja vietos gyventojų veikimo laisvę. Vyšnių festivalis mobili-
zavo vietos bendruomenę ir generalizavo naujas veiklas vietos teritorinei plėtrai. Žagarės 
regioninis parkas tapo pagrindine teritorine institucija, kuri buria vietos gyventojus, nevy-
riausybines organizacijas ir atlieka ne tik gamtosauginę, bet ir kitas teritorines funkcijas. Šios 
valstybinės institucijos finansiniai ir žmogiškieji resursai padeda užpildyti teritorinę admi-
nistracinę tuštumą lokaliniu lygmeniu. Žagarės pavyzdys skatina naujus tyrimus siekiant 
suvokti regioninių parkų reikšmę vietos plėtroje6. 
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Summary 

The use of territorial resources for the progress of the area is the basis for a territory develop-
ment. Territorial resources are often inseparable from the history of a particular area and the collective 
memory of the local community. A local community develops or restores the territorial identity of its 
area or region by making use of some of the territorial resources; later this identity can contribute to 
the socio-economic, cultural or recreational development of the territory. 

The current article aims at analyzing the development of the Žagarė cherry as a territorial re-
source and identifying the factors that led to the formation of this specific resource as well as assessing 
the importance of the product for the local development and the formation of local identity. 

Starting with the 18th century, the town of Žagarė and the neighboring area has been famous 
for the cherries brought thereto from Italy by merchants coming to the great market in Riga. Back in 
the 18th century, people began to grow at least one cherry tree in each homestead as the instructions of 
the Economy of Šiauliai obliged the inhabitants of Žagarė to plant a cherry tree on every plot of land. 
At the beginning of the 20th century, the Žagarė cherry trade area spread significantly: farmers sold 
cherries not only in Joniškis, Šiauliai, Kaunas or Klaipėda, but also in Riga, Mittau and St. Petersburg. 
In the vicinity of Žagarė, cherry trees became well established due to the exceptional soil type. The 
surface of the sedimentary soil-forming rocks found under the moraine cover is formed of the upper 
Devonian soil-forming rocks, consisting of dolomite, sandstone and clay. Such pedological conditions 
are very similar to those in Italy, the country of origin of cherries. 

Cherries have long been a symbol of the territorial identity of Žagarė and its region. The Žagarė 
cherry tree is a part of the local landscape, mentioned in local folklore and poetry. Since the restoration 
of Lithuania‘s Independence, the local community has been taking initiative to revive and cherish the 
ancient traditions that had been forgotten during the Soviet period. The Žagarė Cherry Festival is held 
on the occasion of cherry harvesting; it has become the main factor helping to make the name of the 
cherry famous, to cherish the old traditions of the town and the country, and to foster community ties. 

https://cordis.europa.eu/article/id/7265-rural-development-policy-the-cork-declaration/fr
https://cordis.europa.eu/article/id/7265-rural-development-policy-the-cork-declaration/fr
https://doi.org/10.5200/GM.2021.5
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The Žagarė Cherry Festival has become one of the most famous rural summer events in the region as 
well as in Lithuania which attracts growing numbers of visitors not only from Šiauliai region or Lithu-
ania but also from abroad. The local population has discovered that the festival plays an economic role: 
local communities, craftsmen and farmers sell products made of cherries as well as articles made by 
local craftsmen or local food products at the Cherry Market. Local activists’ synergy has activated other 
potential resources. The success of the Žagarė Cherry Festival has encouraged the use of the town‘s 
rich natural and historical potential for tourism development. 

Four stages of development can be distinguished in the history of the Žagarė cherry. In the 18th 
century, the geographical area of the Žagarė cherry covered not only the growing area (natural dolomi-
te basin), but also the neighboring territory of Latvia and other regions of the Russian Empire where 
the Žagarė cherry and its products were known.  During the Soviet years, the Žagarė cherry became a 
trivial agricultural product grown by the Žagarė horticultural sovkhoz and in little gardens of the resi-
dents of the town and neighboring areas. Only after the restoration of Lithuania’s Independence the 
Žagarė cherries became a territorial resource of local identity and culture. The local community and 
active employees of the regional park revive and cherish the historical past of the Žagarė cherry looking 
for new ways of making the name of the local cherry better known. The current period marks a turning 
point where the local community took some initiatives such as holding the festival, growing young 
cherry plants, growing cherry trees in the gardens of local residents, and making products from cher-
ries; due to the above-mentioned initiatives the Žagarė cherry has become a territorial resource and 
local activists hope it will be beneficial for local development. 

The geological basis of the territory is favorable for cherry growing; nevertheless, natural condi-
tions alone are not sufficient for the use of this regional product for rural development. The local com-
munity and farmers in particular have not yet appreciated the potential of this product. In future, local 
farmers and the community should seek the cherry to be issued the European certification, for example, 
granting this product a protected geographical indication. 

 
 




